Ügyszám: NAIH/2018/4196/2/V.

Tisztelt Uram!
Ön konzultációs beadvánnyal fordult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság), melyben azzal kapcsolatban kért állásfoglalást, hogy
amennyiben az adatigénylő a KiMitTud alkalmazáson keresztül kéri önkormányzati képviselő,
illetve polgármester vagyonnyilatkozatának kiadását, akkor az adatgazda jogszerűen
tagadhatja-e meg ezt a KiMitTud rendszeren keresztül, arra hivatkozva, hogy az alkalmazáson
elküldve a kért vagyonnyilatkozat ezáltal nyilvánossá, bárki által megismerhetővé válik.
Levelére válaszul a Hatóság az alábbi tájékoztatást nyújtja Önnek:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 6. pontja szerint „közérdekből nyilvános adat: a
közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra
hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 72. § (4) alapján a polgármesterre, valamint a 79. § (2) bekezdése alapján az
alpolgármesterre is alkalmazni kell a vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat, tehát a
megválasztáskor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni a helyi
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 39. § (3) bekezdése alapján „a vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési
szabályzatban erre kijelölt bizottság (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság)
tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az
ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – közérdekből nyilvános. Az
önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának
benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozatvizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának
nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai
tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.”
Nyilvánosság, hozzáférhetőség szempontjából a vagyonnyilatkozatoknak jelenleg három
formáját különböztethetjük meg: a nem nyilvános, a kötelezően közzéteendő és az igénylés
útján hozzáférhető vagyonnyilatkozat típusokat.
A polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatai
közérdekből nyilvánosak, amelyeket bárki számára adatigénylés útján megismerhetővé kell
tenni.

Az Infotv. 33. § (1) bekezdése értelmében az e törvény alapján kötelezően közzéteendő
közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára,
személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is
adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a
kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a
továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok
közléséhez nem köthető.
Az Infotv. 37. § (1)-(3) bekezdései elrendelik, hogy: a közzétételre kötelezett szervek – a (4)
bekezdésben meghatározott kivétellel – tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet
szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak
szerint közzéteszik.
(2) Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan
meghatározhat egyéb közzéteendő adatokat (a továbbiakban: különös közzétételi lista).
(3) A közzétételre kötelezett szerv vezetője – a Hatóság véleményének kikérésével –, valamint
jogszabály a közfeladatot ellátó szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre
vagy azok egy részére kiterjedő hatállyal további kötelezően közzéteendő adatkört határozhat
meg (a továbbiakban: egyedi közzétételi lista).
Az Infotv. 1. számú melléklete jelenleg nem rendelkezik arról, hogy az önkormányzati
képviselők vagyonnyilatkozatát kötelezően közzé kell tenni. Ugyanakkor semmilyen
rendelkezés nem tiltja, hogy a helyi önkormányzatok egyedi közzétételi listában rendeljék el a
vagyonnyilatkozatok közzétételét. Az idézett törvényi rendelkezés alapvetően azt a célt
szolgálja, hogy az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát bárki, korlátozás nélkül
megismerhesse. Tekintve, hogy az internetes közzététel a választópolgárok információs
jogának egyszerűbb érvényesíthetőségét szolgálja, és összhangban van a törvényalkotói
szándékkal is, a nyilvánosságra hozatal ilyen módja a helyi önkormányzatok számára
megengedett, de kizárólag csak abban az esetben élhetnek ezzel a lehetőséggel, ha ennek
érdekében egyedi közzétételi listát alkotnak.
Az Infotv. 26. §-a szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:
közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és
közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló
igény alapján bárki megismerhesse.
A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben
tartásával terjeszthetők. A közérdekből nyilvános személyes adatok honlapon történő
közzétételére az 1. melléklet és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön
törvény rendelkezései irányadók.
Az Ön által igényelt közérdekből nyilvános adatok az igénylés teljesítése esetében a KiMitTud
internetes honlapon jelentek volna meg, ám erre a közzétételi módra az igénylésben szereplő
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közfeladatot ellátó személyek jogállására vonatkozó törvények, illetve az Infotv. közzétételt
előíró rendelkezései nem tartalmaznak a közzétételi kötelezettséget előíró szabályt.
Továbbá, az Ön által hivatkozott NAIH/2018/1423/6/V. számú ügyben a Hatóság azután
szólította fel Püspökszilágyi Önkormányzatát a KiMitTud rendszeren keresztüli adatigénylés
teljesítésére, miután az önkormányzat tájékoztatása szerint a polgármester
vagyonnyilatkozatát közzétették honlapjukon. Az alpolgármesterrel és a képviselőkkel
kapcsolatban a Hatóság a vagyonnyilatkozatok elektronikus másolatként történő küldését
szorgalmazta.
A személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok
megismerését érintő ügyben a jövőben is forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz bizalommal.
Budapest, 2018. július
Üdvözlettel:

Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár
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